บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 หลังจากที่ได้ มี การดาเนิ นงาน โดยนำหลังกำรไคเซ็ นมำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไ ข
ปั ญ หำที่ เกิ นขึ้ นสำมำรถบรรลุ ตำมวัตถุ ป ระสงค์ที่ ได้ต้ งั ไว้โดยคณะผูจ้ ดั ท ำแผนก OP ได้ท ำกำร
เปรี ยบเทียบ วัตถุประสงค์ กับผลกำรดำเนินงำนได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อให้กำรบันทึกข้อมูลเกิดควำมสะดวกรวดเร็ ว
2. เพื่อลดระยะเวลำในกำรจัดสรรเอกสำรให้กบั พนักงำนส่ งเอกสำร
3. เพื่อลดปั ญหำในกำรแซงคิวของพนักงำนรับส่ งเอกสำร
4. เพื่อลดควำมผิดพลำดในกำรทำงำน
5.2 สรุ ปผลโครงการได้ ดังนี้
1. ท ำให้ก ำรบันทึ กข้อมู ลเกิ ดควำมสะดวกรวดเร็ วมำกขึ้ นและลดควำมผิดพลำดในกำร
ทำงำนให้นอ้ ยลงตลอดจนมีควำมแม่นยำและมีประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนของพนักงำนเพื่อนำไป
พัฒนำและแก้ไขกำรทำงำนในอนำคต
2. ทำให้ลดระยะเวลำในกำรจัดสรรเอกสำรให้กบั พนักงำนส่ งเอกสำรและลดควำมล่ำช้ำใน
กำรทำงำนได้มำกขึ้นและทำให้พนักงำนรับส่ งเอกสำรมีเวลำในกำรโทรนัดลู กค้ำ ทำให้พนักงำน
รับส่ งเอกสำรเก็บเอกสำรได้ตำมเป้ ำที่ต้ งั ไว้
3. ทำให้ลดปั ญหำในกำรแซงคิวของพนักงำนรับส่ งเอกสำรทำให้พนักงำนรับส่ งเอกสำรมี
ระเบียบในกำรรู ้จกั คิวของตนเองไม่แซงคิวของพนักงำนคนอื่นๆ และทำให้พนักงำนรับส่ งเอกสำร
มีระบบระเบียบในกำรทำงำนมำกยิง่ ขึ้น
4. ทำให้ลดควำมผิดพลำดในกำรทำงำนได้มำกขึ้นและเอกสำรกำรทำงำนมีควำมผิดพลำด
น้อยลงทำให้ไม่เกิดควำมผิดพลำดในด้ำนเอกสำรของพนักงำนรับส่ งเอกสำรและมีควำมรอบคอบ
ในกำรทำงำน
5.2.1 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงการ
1. พนัก งำนรั บ ส่ งเอกสำรมัก จะลื ม นำแบบฟอร์ ม มำกำเครื่ องหมำยโดยแบบฟอร์ มเป็ น
เอกสำรที่ใช้สำหรับ เข้ำระบบ Bill และระบบงำน App เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่แผนก OP ทำกำรบันทึก
ทั้งนี้ แผนก OP จึงจะต้องมีกำรเตือนพนักงำนรับส่ งเอกสำรทุกครั้งเนื่ องจำกพนักงำนรับส่ งเอกสำร
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ไม่คุน้ เคยกับระบบงำนใหม่ทำให้พนักงำนแผนก OP จะต้องเสี ยเวลำในกำรตรวจแบบฟอร์ มด้วย
ตนเองดังนั้นจึงต้องให้เวลำแก่พนักงำนรับส่ งเอกสำรในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5.2.2 ข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางแก่ ผ้ อู ื่น
1. แผนก OP จะต้องท ำแบบฟอร์ ม ให้ จำนวนมำกขึ้ น แล้ว วำงตำมจุ ด ที่ พ นัก งำนรั บ ส่ ง
เอกสำรนัง่ ทุกจุดเพื่อให้พนักงำนรับส่ งเอกสำรเห็นง่ำยขึ้น และสะดวกต่อกำรหยิบ
2. แผนก OP จะต้อ งมี ก ำรตรวจดู แ บบฟอร์ ม อยู่เสมอเพื่ อ ที่ จ ะให้ แ บบฟอร์ ม มี จำนวน
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของพนักงำนรับส่ งเอกสำร เพรำะพนักงำนมีจำนวนมำก และต้องทำกำร
บันทึกข้อมูลกำรเข้ำงำนทุกวัน
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.ได้ ค วำมรู ้ แ ละประสบกำรณ์ ใหม่ ๆ จำกกำรท ำงำนและน ำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ
ชีวติ ประจำวันในอนำคต
2. ฝึ กทักษะกำรทำงำนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
3. ฝึ กควำมอดทนกับปั ญหำต่ำงๆในกำรทำงำน
4. ได้ฝึกวินยั ของตนเอง เช่น เวลำมำทำงำน ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ในกำรทำงำน
5. ได้รับควำมรู ้จำกบุคคลกรในบริ ษทั มำกขึ้นและได้คำแนะนำจำกผูท้ ี่มีประสบกำรณ์ใน
กำรทำงำนหลำยรู ปแบบ
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ในกำรปฏิบตั ิงำน มีเอกสำรของธนำคำรเป็ นจำนวนมำก จึงจะต้องใช้เวลำตรวจสอบและ
ทำควำมเข้ำใจ เพรำะแต่ละธนำคำรจะรับเอกสำรที่ต่ำงกัน จึงต้องใช้เวลำในกำรเรี ยนรู ้
2. กำรเข้ำระบบงำนจะมีอยู่ 2 ระบบคือ ระบบงำน Bill และระบบงำน App แต่ละระบบจะ
มีกำรเข้ำงำนที่ต่ำงกันและจะต้องทำควำมเข้ำใจว่ำระบบงำน Bill กับ ระบบงำน App นั้นรับเอกสำร
ที่ มีควำมแตกต่ำงกัน เช่ นระบบงำน Bill จะรับเอกสำรจำพวกเช็คและวำงบิ นเงิ นสดเท่ำนั้น ส่ วน
ระบบงำน App จะรับเอกสำรทัว่ ไป เช่น สำเนำบัตรประชำชน สลิปเงินเดือนหรื อทะเบียนบ้ำน
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5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. เอกสำรของธนำคำรมี จำนวนมำกและเป็ นเอกสำรที่มีควำมสำคัญดังนั้นผูท้ ี่ปฏิ บตั ิงำน
ควรจะต้องศึกษำรำยละเอียดของเอกสำรก่อนโดยเริ่ มจำกทำควำมเข้ำใจหำกเกิดควำมสงสัยควรที่จะ
ปรึ กษำหรื อสอบถำมจำกผูเ้ ชี่ยวชำญก่อนที่จะทำกำรบันทึกงำน
2. หำกจะต้องตรวจสอบเอกสำรจะต้องมีกำรดูอย่ำงละเอียดรอบคอบหรื อส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชำญ
ตรวจทำนอีกหนึ่งครั้ง
3. หำกไม่เข้ำใจหรื อสับสนให้สอบถำมพนักงำนห้ำมตัดสิ นใจเอง เพรำะเอกสำรทุกอย่ำง
เป็ นเอกสำรสำคัญ

